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Formanden har ordet
Hvor er det skønt at se der er begyndt at komme killinger på 
killingelisten igen, det må være tegn på sommerens kommen.
I sidste udgave af kattemagasinet, nåede en formand for en af 
hovedklubberne at komme mig i forkøbet, - jeg deler nemlig 
samme bekymring. Hvem skal overtage kattesporten efter os?

Vi skal blive bedre til at tage vores killingekøbere med på en 
udstilling, et infoshow eller til et medlemsmøde, og måske 
derved få dem gjort interesseret  i at der er mere end ”bare” at 
have sin kat derhjemme. Ikke alle behøver eller bør blive opdrættere, man kan jo 
sagtens udstille sine kastrater, det var f.eks den måde jeg selv startede min karriere 
i kattesporten i 1996.

En anden bekymring er, at jeg synes vi ser en tendens til at opdrættere bruger de 
samme populære hankatte, når de kigger efter mage til deres hunkatte. Det kan 
gøre at vi måske på sigt får en mindre genpulje at arbejde med.
Fordi en hankat klarer sig godt på diverse udstillinger og vinder en del, er det ikke 
ensbetydende med at den passer godt til netop din hunkat, og laver de smukkeste 
killinger. Det kan lige så godt være katten som aldrig bliver udstillet, der har de 
bedste gener, og laver fantastisk afkom. 

Nu er bestyrelsen gået i gang med at forme Norsk Skovkatterings 30 års jubilæums-
udstilling, som løber af stablen i februar 2015. Håber at mange af Jer vil deltage, 
og gøre det til en lige så stor succes som de forrige gange. I 2005 var bestyrelsen 
bange for om der ville være tilslutning nok, og da der blev åbnet for tilmelding, 
var alle pladser optaget i løbet af en uge. Og det var den samme succes i 2010, 
hvor rigtig mange skovkatte var samlet fra hele verden. Denne gang, kan man også 
deltage i Racekattens udstilling dagen før, her vil der selvfølgelig være alle racer 
på udstillingen. Men en fordel for dem der rejser langt, for man har mulighed for 
at få to certer på en weekend! Tag et kig ind på www.nfoshow.dk

Desværre måtte vi aflyse årets hobbyudstilling i Jylland, da der var alt for få 
tilmeldte. Vi vil meget gerne arrangere noget i Jylland/Fyn, men så har vi brug for 
noget hjælp fra medlemmerne. Så hvis du er en ildsjæl, og går med en idé i maven, 
så kontakt mig, så vi måske med hinandens hjæp kan få noget stablet på benene.
Jyrak har studiekredse både i Jylland og på Fyn hvor der af og til bliver lavet for-
skellige arrangementer, og der kan man også se om der er noget der frister. 
 
Bestyrelsesmedlem Linda Hansen har meddelt at hun ikke længere har gejsten til at 
lave foreningsarbejde, og derfor trækker sig fra bestyrelsen i NSR. Men vil gerne 
give en hjælpende hånd, hvis vi får brug for det. Tak til Linda for de mange år i 
bestyrelsen, du er altid en hyggelig og glad person at være sammen med.

Pia Børgesen
Formand
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Skovkatten før og nu - Fortsat fra sidste blad

Vi har afholdt en del møder omkring standarden på den norske skovkat. Her bliver der 
talt om den gamle type og den nyere type.
Visse katteracers udseende har forandret sig drastisk gennem de sidste 30 år, eksempelvis 
perseren og siam/orientaleren.
Den første standard for den norske skovkat der blev skrevet var i 1972. Den sidste 
ændring i standarden var i 2008. 
Mange taler i dag om den gamle type, den nye type og den klassiske skovkat.

Hvordan står det til med vores skovkat i dag? Det vil vi prøve at få lidt svar på ved at 
spørge forskellige dommere og opdrættere af den norske skovkat. I de næste numre af 
Huldrekatten vil I kunne læse mere herom. 

Senere på året vil vi meget gerne invitere et par dommere til et medlemsmøde, hvor vi 
forhåbentlig kan få en sund debat omkring standarden, og om hvordan de forskellige 
dommere tolker den.

Denne gang bringer vi svarene fra den Internationale FIFe dommer Lene Glem

Lene Glem

Kan du som dommer se forandringer i skovkatten gennem tiden?

Nu er jeg en forholdsvis ny dommer – men lidt ja.

Hvordan synes du, den har forandret sig?

Jeg synes egentlig, at I holder godt fast i de grundlæggende ting, som definerer 
en Skovkat i forhold til standarden og typen. Jeg har dog set en nedgang i selve 
pelskvaliteten og farverne. Dernæst så ser jeg nogle NFO, hvor det hele næsten er 
koncentreret omkring størrelsen af ørerne. Nu er jeg jo ikke en øre-dommer, men 
jeg må sige, at når jeg får forkerte øreforme, så bliver hele billedet ødelagt for 
mig, og jeg kan have svært ved at se igennem – fordi ørerne forstyrrer mine øjne.

Jeg kan se igennem ”runde former” på yderbaser, når jeg står med en killing/ungdyr 
og evt. dertilhørende smalle baser, da de skal have tid til at sætte sig. Men får jeg en 
voksen på bordet med rundinger på øreformen, så bliver jeg nødt til at kommentere 
dette. Der skal være skarpe linjer i øreformen på NFO og ikke bløde runde linjer.
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Mener du, at der indenfor de sidste 10 år er set forskellige typer inden for den 
norske skovkat?

Jeg tror, at man skal passe lidt på med at tale om forskellige typer indenfor hver 
enkelt race, da man godt kan komme til at gøre nogle mennesker ondt på sjælen 
ved at ”fordømme” visse katte med et andet udseende end lige det, som majoriteten 
mener, skovkatten skal se ud. Forstå mig ret – selvfølgelig synes jeg, at ”man” skal 
holde sig indenfor rammerne i forhold til standarden med hensyn til udseende. 
Jeg har dog stået med det, som nogle ville kalde den moderne type af en NFO 
med meterlange sidelinjer i trekanten, hvor bredden i toppen af hovedet ikke var 
kommet med endnu, og en kortere type i trekantslinjerne, som var ujævne. Det var 
noget af et billede at stå med – og så er det jo, at man må tage stilling til, hvad man 
foretrækker og gøre det klart for udstillere, hvorfor man tager den ene fremfor den 
anden. Det, som er vigtigt for mig, er, at jeg får jævne lige linjer og alle sidelinjer 
er lige lange – som der står i standarden.

Lene Glem med SC S*Merix Black Jack på dommerbordet, Ejer:Hanna Bergström
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Hvad kendetegner de forskellige typer?

Det har jeg vist prøvet at beskrive i det forgående spørgsmål 

Tror du, der er nogen risiko for, at vores race kommer til at forandre sig 
drastisk i fremtiden?

NEJ – jeg mener helt bestemt, at I NFO-opdrættere har en grænse, som I selv ved, 
om den er trådt over eller ej. Jeg har kun en god fornemmelse for Jer opdrættere af 
NFO. I samarbejder på tværs og ved, når grænsen er nået – og går så lige et skridt 
tilbage og arbejder på at få det ”gamle” tilbage igen.

Mener du, at du som dommer kan påvirke udviklingen/bevarelsen af racen 
i henhold til den nuværende standard? Synes du, at dommerne har noget 
ansvar?

Ja, det kan jeg bestemt have som dommer – påvirke og have indflydelse. Om dom-
meren har et ansvar – ja så klart. Ligeså vel som opdrætteren har et ansvar. Den går 
begge veje. Jeg ved, at nogle lytter udelukkende på, hvad dommeren siger og gør, 
mens andre lige trækker vejret og tager nogle af de ting med sig, som dommeren 
har sagt og arbejder måske lidt på det.

I og med at jeg også selv er opdrætter af racen MCO – og udstiller – så tager jeg 
altså ikke alle dommeres ord for gode varer.

Den fineste opgave, man har som udstiller/opdrætter i mine øjne, er, at man godt 
selv ved, hvad man kommer med og stiller på bordet hos dommeren – eller har 
gående derhjemme. Om man ikke selv kan se, hvad man har – da har man i mine 
øjne et seriøst problem. For om man ikke selv kan se det – hvordan skal man så 
kunne bruge andres beskrivelser/bedømmelser til noget??! Selverkendelse er en 
stor del af opdræt i mine øjne, og har man nået en selverkendelse, da er man nået 
langt, og man kan samtidigt bruge dommerens bedømmelse til noget konstruktivt; 
om dommeren påpeger de små detaljer og ikke bare kører katten igennem uden 
egentlig at sige noget.

Så ja, den går begge veje. Både udstiller/opdrætter og dommer har et kæmpeansvar 
for udviklingen og bibeholdelsen af typen nu og fremover

Lene Glem DK
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Norsk Skovkatterings uddannelse
Så er tiden kommet for den nye form af skovkatteuddannelsen.

Den består nu kun af et modul, der først udløser Skovkattehuen, når Felis Danicas 
opdrætteruddannelse er bestået. Skovkatteuddannelsen kan godt tages før Felis 
Danicas opdrætteruddannelse, da det er et tillægsmodul til denne. 

Skovkatteuddannelsen består af 5 lektioner:
1. Skovkattens historie
2. Skovkattens standard
3. Ems-koder 
4. Sygdom 
5. Klargøring til show

Første gang afholdes den på Sjælland.

Uddannelsen finder sted i Valby:
Lørdag den 4. oktober 2014, kl. 09:00
Valby kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Uddannelsen finder sted i Vejle:
Lørdag den 11. oktober 2014, kl. 09:00
Bygningen, Ved anlæget 14B, 7100 Vejle

Der er kun 25 pladser, og de vil blive fordelt efter først til mølle princippet. Tilmeld-
ingsfristen er den 20. september 2014. 

Pris for deltagelse pr. person 150 kr. 
Beløbet skal indbetales senest den 20. september 2014 til kasserer Christina Kyed.
Norsk Skovkattering forbeholder sig ret til ændringer.

Tilmelding til:
Pia Børgesen på tlf. 24 94 93 20 eller email: pia@norskskovkat.dk 
I får en bekræftelse tilbage, når I er med på holdet.

Med venlig hilsen
Pia Børgesen

Uddannelsesansvarlig og Formand
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PK DEF møde - ved Marianne Seifert-Thorsen

PK-def har været her i mange år, men hos skovkatten er det en ny sygdom vi skal 
tage stilling til. Vi har derfor inviteret Marianne på besøg så hun kan dele ud af sin 
viden og erfaring. Marianne har opdrættet abyssiniere i næsten 30 år, og hos den 
race har man kendt til PK-def i mange år. 
Marianne vil gøre sit for at forklare os hvordan og hvorledes vi skal forholde os til 
PK-def som en sygdom hos skovkatten, og der vil naturligvis være rig lejlighed til 
at stille alle de spørgsmål man skulle have behov for at få besvaret. 

Torsdag den 2 oktober kl. 19:00 - 22:00
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8 

2500 Valby

For at deltage skal man enten tilmelde sig via vores hjemmeside 
www.norskskovkat.dk eller ved at sende en mail til enten helene@norskskovkat.
dk eller anne@norskskovkat.dk

Sidste frist for tilmelding er fredag den 26. september. 

Vi glæder os til at jer til en spændende og lærerig aften. 

Mvh
Bestyrelsen 

www.nfoshow.dk 
www.facebook.com/nfoshow.dk

Mød os på showhjemmesiden og kig 
forbi vores Facebookside, hvor der også 
vil komme billeder samt mere info både 
før og under showet.
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"Side 9 Missen"

Fagan´s Rosinen i pölseenden højt til vejrs
Foto: Elaine Derry



10

Forår i helvede
Vi hedder Charlotte og Martin, og vi 
har opdrættet Norske Skovkatte siden 
2009 under stamnavnet DK Shadow-
paw. I marts 2014 ventede vi vores 11. 
kuld, K-kuldet med spænding. 

Den vordende mor var vores egen Sha-
dowpaw’s Bling-Bling (BB) og faderen 
SC DK Julle-Kris’ Donovan, DVM, 
som vi havde været så heldige at få lov 
at låne. Vi havde tidligere lånt Donovan 
til Bling-Bling’s mor, hvor vi var utrolig 
tilfredse med resultatet. Formålet med 
parringen mellem BB og Donovan var at 
give os en hunkilling med bedre sølv og 
show-temperament end moderen.
BB havde tidligere lavet et kuld på 
3killinger, hvor alt var forløbet efter 
bogen, og hun havde været en eksem-
plarisk mor. Vi havde ingen grund til 
at tro, at denne gang skulle gå helt, helt 
anderledes. Vi blev klogere.

Den søde ventetid
BB’s drægtighed forløb uden problemer. 
Dog tog hun ikke så meget på og vi snak-
kede, om vi skulle være glade, bare der 
var to killinger, så de i det mindste kunne 
holde hinanden varme. Ca. 14 dage før 
termin bemærkede vi, at BB faktisk vir-
kede noget tynd. Hun havde en mægtig 
appetit, og vi begyndte at fodre hende 
med alskens lækkerier for at få noget 
vægt på hende. Da hun ellers opførte sig 
fuldstændigt normalt, regnede vi egent-
lig bare med, at det var killingerne, der 
tærede på hende. Vi var meget spændte 

på de kommende killinger, men samtidig 
begyndte tvivlen at nage. Kunne hun 
klare fødslen og killingerne? Nu be-
gyndte vi faktisk at håbe på, at der ikke 
var mere end 2-3 killinger.

Fødslen 
BB fødte på dag 63. Hun startede med 
veer kl 16, og fødte den første killing et 
kvarter efter. BB ordnede killingen, og 
den kom til patten. Så kom nr. 2 og 3 så 
hurtigt efter hinanden, at moderkagen 
fra nr. 3 ikke kom med ud. Her begyndte 
det at gå galt. BB udvandrede. Det var 
tydeligt at det her, det syntes hun godt 
nok var overvældende. Jeg måtte i gang 
med at frigøre killingerne fra fosterhin-
der, rense luftveje og tørre dem. Imens 
satte Martin vores sturdi habitat op. 
Killingerne blev lagt ind i den, og BB 
blev installeret hos dem, og det hele blev 
lukket til, så hun ikke kunne stikke af. 
Jeg mærkede hende igennem og kunne 
mærke mindst 1 killing mere. BB holdt 
en lille pause, mens killingerne fik noget 
modermælk. Der var nogenlunde ro på.
Så fortsatte fødslen. 3 killinger mere 
kom der. Da den sidste killing kom kl. 
21, var både BB og jeg noget opgivende. 
6 killinger! Alle med en fødselsvægt 
mellem 111 og 123 g. Ikke nogle små 
nogle. Moderkagen fra den 3. killing 
kom også ud, så der var styr på den del 
af det. BB fik en opstrammer i form 
af KMR og æggeblomme, og da alle 
killinger havde fundet en plads i mælke-
baren, gik jeg i seng.
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Den første uge
Allerede ved midnat begyndte problem-
erne. Der var megen uro i fødekassen. 
Jeg stod op og opdagede, at BB sad i den 
fjerneste ende af fødekassen og kiggede 
ud. Hun gad ikke killingerne. Hun ville 
bare ud af den sturdi! I fire timer prø-
vede jeg at få hende til at lægge sig hos 
killingerne, inden jeg resignerede og gik 
ned og varmede noget flydende KMR. 
Killingerne fik alle noget KMR, og der 
blev ro på. 
Roen varede nogle timer. Kl. 7 stod jeg 
op og vejede killingerne. 1 havde taget 
fint på. Resten holdt vægten. Ingen 
panik. BB skulle jo lige i gang med 
mælkeproduktionen. En havde taget på, 

så noget mælk måtte hun jo have. Jeg 
fodrede igen killingerne med KMR, og 
det fortsatte jeg så med hver 3. time hele 
dagen. Og natten med. Ja, faktisk hele 
ugen. BB fik aldrig mere mælk, end hvad 
1 killing havde brug for. Her stod vi så 
med 6 killinger og en mor uden mælk.
Lykkeligvis havde jeg ferie den første 
uge. Fodringen stod på hver 3. time. 
Heldigvis var alle killingerne ret gode 
til at tage mælken fra engangssprøjten. 
Det er et nørklearbejde at få mælk i så 
små killinger, uden at de får det i den 
gale hals. Men det gik. De tog bare ikke 
på. Hele min ferie gik jeg rundt som en 
zombie med mælkepletter på tøjet og en 
alarm, der ringede hver 3. time, døgnet 
rundt. Hver nat sov vi med ørepropper, 
da killingerne skreg meget. Der var ikke 
megen nattesøvn.

Et par uger i helvede
Vi kom igennem den første uge. Alle 6 
killinger levede endnu. Andre spurgte, 
om de var teknisk gode. Jeg havde slet 
ikke ville kigge på dem. Tænk hvis de 
ikke overlevede! Der var en sølvpige 
imellem. Jeg kunne næsten ikke bære, 
der skulle ske noget med hende.
Jeg startede på arbejde igen. Vi gik 
over til at fodre hver 4. time. Jeg fik en 
mødetid, der passede med, at jeg kunne 
nå at fodre kl. 3 om morgenen. Så måtte 
Martin fodre kl. 7 og 11, og så var jeg 
hjemme til at fodre kl. 15, 19 og 23. Og 
så startede det hele forfra kl. 3 næste 
morgen. Killingerne spiste godt. De blev 
vejet 2 gange dagligt, og 2 gange dagligt 

DK Shadowpaw's Bling-Bling, 
Foto: DK Shadowpaw
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var jeg ved at tude af frustration over de 
stort set ikke tog på! 
Vi begyndte at bemærke en liflig duft 
i fødekassen og senere i soveværelset. 
Ikke nok med at BB ikke havde mælk 
nok til killingerne, så ordnede hun dem 
heller ikke. Alle, der har prøvet at stå 
med små killinger, ved, hvor blanke og 
lækre de er i pelsen, og hvor godt de 
dufter. Vores K-kuld så nussede ud, og 
de duftede absolut ikke. De lugtede. Af 
abegrotte!
Det er først, når man med hele arbejdet 
selv, at det går op for en, hvor meget 
arbejde en kattemor faktisk laver. Hun 
fodrer killingerne, hun soignerer dem, 
og hun sørger for, de kommer af med 
afføring og tis. 
Vores killinger manglede alt det. 
Vi udviklede et samlebåndsarbejde, 

hvor jeg fodrede en killing, og Martin 
nulrede den på maven, så den tissede. Vi 
blev så effektive, at vi kunne klare alle 
6 killinger på 20 minutter. Hver gang en 
lille killing skal af med afføring, er dens 
mor der til at rengøre den bagi. BB’s 
killinger klappede bare halen ned over 
numsen, så de fik en indtørret prop, som 
forhindrede videre afgang af afføring 
og tis. Det betød, at vi ud over mad og 
mavenulring også måtte vaske de små 
killinger bagi for at få opløst kagen un-
der halen. Det blev nogle gange til bad 
3 gange dagligt af 6 killinger. Ud over 
fodring hver 4. time. Plus skiftning af 
underlag i fødekassen 3 gange dagligt. 
Og så lige en 37 timers arbejdsuge oveni!
Jeg begyndte efterhånden at ligne en 
hængt kat. Det eneste, der holdt os oppe, 
var at for hver dag vi holdt de 6 killinger 

Kahlua og Knirke 4,5 uger gamle, Foto: DK Shadowpaw
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i live, så var vi en dag tættere på der, hvor 
de kunne spise selv og bruge kattebakke.

Et pusterum
Da killingerne var 3,5 uger, skulle vi 
af sted på en ferie til Kreta. Dårlig 
planlægning, men ferien havde været 
planlagt og bestilt i efteråret. Vi skulle 
af sted med et vennepar og drøftede, om 
vi skulle aflyse. Vores rigtig gode kat-
teveninde, Annette Preuss havde tilbudt 
at tage BB og killingerne, den uge vi 
skulle være væk. Vi syntes godt nok, det 
var en stor opgave at lægge på hendes 
skuldre, men samtidig var vi ved at køre 
helt i sænk efter 3,5 uger uden søvn.
Vi endte med at køre ud med hele me-
nageriet til Annette og Steffen. Da vi 
kørte derfra, var det med en blanding af 
lettelse og dårlig samvittighed. Lettelse 
over at lægge ansvaret fra os og dårlig 
samvittighed over at dumpe det på An-
nette. Vi havde sagt til hende, at hun ikke 
skulle veje killingerne hver dag (ingen 
grund til at demoralisere hende også), 
men bare gøre sit bedste for at holde dem 
i live. Så håbede vi ellers, Annette kunne 
have held med at lære dem at spise våd-
mad og gå på bakke, mens vi var væk. 
Man har jo lov at drømme!
Åh, velsignede nattesøvn! For første 
gang i 3,5 uger kunne vi sove igennem. 

I gang igen
Efter en forrygende dejlig uge på Kreta 
kom vi hjem med fornyet energi. Vi 
tog ud for at hente BB og killingerne. 
Killingerne sad der og kiggede på os, 

nussede i pelsen og med madrester smurt 
ud i hele femøren. Men de levede, og det 
var det vigtigste!
Vi startede op med mælkefodring igen 
(dog kun 3 gange dagligt) og supplerede 
med vådmad (torskerogn blandet op 
med KMR). Det gik slag i slag med at 
lære dem at spise og bruge bakke. Vi 
begyndte at se lysere på det.
Vi havde fået adskillige henvendelser 
på killingerne, men havde besluttet folk 
ikke kunne komme og se dem, før de 
var mindst 6 uger gamle. Så håbede 
vi, de var begyndt at ligne almindelige 
killinger og ikke noget, der var rullet 
i torskerognsmos. Det var også noget 
af en opgave at få taget de ugentlige 
billeder til hjemmesiden. Det krævede 
noget kreativt lyssætning og beskæring 
af billederne.

Koi 5 uger, Foto: DK Shadowpaw
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Undervejs prøvede vi at få en af de 
andre hunkatte til at interessere sig for 
killingerne i håb om, at de kunne få 
lidt moderlig omsorg, men uden held. 
Det var først, da vi rykkede dem ned i 
stuen, at de andre hunkatte kom til. Så 
gik både Angel, Fiji og Enya i gang med 
at ordne dem, og vi kunne ånde lettet 
op. Ved 6 ugers alderen var vi kommet 
dertil, at vores killinger faktisk lignede 
killinger og spiste mad selv samt brugte 
bakken uden problemer. Vi begyndte at 
tro på det.

Hvad nu?
Selv om BB spiste godt, tabte hun 
sig stadig. Et par ture til forskellige 
dyrlæger og vi fik besked på, at hende 
kunne vi lige så godt aflive; hun kunne 
falde død om, hvad øjeblik det skulle 
være. Vi tænkte; Hvad med killingerne? 
Bliver de syge? De var på det tidspunkt 
6 uger gamle. Efter en snak med dyr-
lægen besluttede vi at holde killingerne 
hjemme til 16 uger, så de kunne nå at 
blive færdigvaccineret, og deres im-
munsystem var bedre udviklet. 
Det var killingekøberne heldigvis alle 
indforståede med. Hele K-kuldet 9 uger gamle. 

Foto: DK Shadowpaw
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Så i stedet for at sende dem ud i den 
store verden ved 12 ugers alderen, tog 
vi lige 4 uger mere herhjemme med 6 
aktive killinger, der drønede rundt, hang 
i gardinerne og på os og i bund og grund 
lavede så meget ballade, som killinger i 
den alder nu kan finde på. Vi fandt gode 
hjem til dem alle og tilbagemeldingerne 
har været, at aldrig har de oplevet så søde 
og kælne katte. Og pyh, sikke en fred det 
gav, da de flyttede hjemmefra.

Status
Det er nu knapt 14 dage, siden K-kuldet 
flyttede hjemmefra. Vi puster ud. Det har 
haft store omkostninger at lave det her 
kuld (alene mælkeerstatning har vi brugt 
over 50 store dåser flydende KMR). 
Ville vi gøre det igen? Det kunne vi jo 
blive nødt til, hvis vi kom i situationen. 

Men der er ingen tvivl om, at hvis det 
her havde været vores første kuld, så var 
det også blevet vores sidste kuld! Man 
skal ikke tro, det er en dans på roser at 
have killinger, og man skal i hvert fald 
heller ikke lave killinger, hvis man har en 
forventning om, at man kan tjene på det.
Og Bling-Bling? Ja, hun er ikke faldet 
død om endnu. En kraftig antibiotikakur, 
vitaminer og jerntilskud i 3 uger og en 
masse omsorg og pleje har gjort, at hun 
har taget på og ikke mere ligner et lille 
skelet med pels på. Hun er begyndt at 
ligne sig selv igen, og vi er begyndt at 
håbe på, hun faktisk kan være hos os en 
tid endnu. Og vi fik vores lille sølvpige 
at arbejde videre med.

DK Shadowpaw

Invitation til festmiddag
I anledning af Norsk Skovkattering Danmarks 30 års jubilæum 
inviteres der hermed til festmiddag. Der vil blive serveret en 
3-retters menu.

Pris for 3 retters menu kr. 300,00 pr. person - drikkevarer købes separat.

Bindende tilmelding samt betaling skal ske til christina@norskskovkat.dk senest 
den 31. december 2014

Indbetalingen skal foretages til reg.nr. 4955 konto nr. 6961835, det skal fremgå af 
betalingen, hvad du betaler for og hvem betalingen er fra.

Mvh. Bestyrelsen

Lørdag den 7. februar 2015 kl. 20:00
Hotel Scandic Nørretorv 57, 4100 Ringsted
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Racefremvisninger

I efteråret og hen over vinteren indbyder Norsk Skovkattering medlemmerne 
til et par hyggelige dage med racefremvisninger. Vi stiller bure til rådighed 
og håber, at så mange som muligt har lyst til at komme og vise deres skønne 
katte frem for interesserede.

Indtil videre er følgende datoer fastlagt:

Lørdag den 11. oktober 2014 kl. 10:00 - 16:00
MaxiZoo Gentofte
Nybrovej 2
2820 Gentofte

Lørdag den 8. november 2014 kl. 11:00 - 15:00
MaxiZoo Frederikssund
Askelundsvej 2C
3600 Frederikssund

Lørdag den 17. januar 2015 kl. 11:00 - 15:00
MaxiZoo Nykøbing Falster
Guldborgsundcentret 40
4800 Nykøbing Falster

Tilmelding skal ske senest 10 dage før arrangementet til
helene@norskskovkat.dk. 

Mere info bliver udsendt pr. mail efter tilmelding.

Vi glæder os til at se så mange som muligt repræsentere og støtte op om vores 
fantastiske race.

Mvh. 
Bestyrelsen 
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Vi skulle jo bare have kat!

Vi er en helt almindelig familie med to 
voksne og to børn. Vi har travlt i hver-
dagene, og hverken jeg eller min mand 
havde det store behov for at øge familien 
med et kæledyr. Børnene ville dog meget 
gerne have en lille hund. – Det syntes vi 
så ikke, vi var hjemme nok til, så efter 
nogle års plagerier blev vi enige om, at 
den bedste løsning for os ville være en 
lille sød kat.

’Sådan en kan man jo få på et internat’ 
tænkte jeg, men min mand foreslog, 
at vi skulle have os en norsk skovkat. 
’Hvordan ser sådan en ud?’ spurgte jeg. 
Vi gik på nettet og kiggede billeder. De 
var godt nok flotte og imponerende, og 
temperamentmæssigt lød de også som 
en race, der passede godt til os, så den 
var jeg helt med på. 

Vi var ude at kigge et sted, hvor man 
havde gjort det til sin profession at avle 
katte. Det er i og for sig ok, så længe 
kattene har det godt, men her blev de 
opfostret i en stald, hvert kuld i sin bås. 
Det tiltalte os ikke rigtig, så vi blev enige 
om at kigge videre. 

På Norsk Skovkatterings hjemmeside 
fandt vi så et kuld, som så rigtig søde ud, 
lidt hen ad det, vi gik efter. Men de her 

katte havde jo stamtavle, og jeg anede 
ikke, hvad prisen var på sådan nogle. 
Så jeg ringede og spurgte. Prisen var 
selvfølgelig noget højere end, hvad vi 
lige havde tænkt, at vi skulle bruge på 
en kat.  ’OK, - tak’ sagde jeg og 
afsluttede samtalen. Jeg tvivlede på, at 
min mand ville være med til så høj en 
pris, men jeg tog fejl. Han mente, at når 
man averterede her, så var forholdene i 
orden, og det var værd at betale for. Så 
vi tog ud og kiggede på kattene.

Min familie var ikke i tvivl. Vi skulle 
have den sjove og legeglade røde hankat. 
Jeg havde dog i mellemtiden læst lidt 
på lektien, så jeg vidste, at ikke alle 
racekatte-opdrættere ville sælge en kat 

DK Toonscat's Halo og DK Toonscat's Mars. 
Foto: Charlotte Hallenberg

Fra tanker om huskattekilling 
til skovkat på udstilling. 
Af: Charlotte Hallenberg
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til fritløb. I mit hoved var der kun to ver-
sioner – enten indekat eller fritløbende 
kat, og jeg skulle ikke have en indekat. 
Jeg gjorde det derfor klart, at den kat vi 
fik, ville få lov at løbe frit. Vi måtte der-
for have kortet frem og se, præcis hvor 
vi boede (Opdrætter var heldigvis kendt 
i området), og så endte det heldigvis 
med, at opdrætter indvilgede i at sælge 
til os. - Yes!

Ved besøget hos opdrætter fik vores 
børn øje på det hav af pokaler, som op-
drætters katte havde vundet. Wow. Jeg 
spurgte – nok lidt henkastet - om man 
kunne udstille sådan en neutraliseret 
kælekat, som vi havde kig på,og ja, det 
kunne vi sagtens. Opdrætter havde oven 
i købet et gavekort til en udstilling, og vi 
kunne låne alt tilbehør af hende, så det 
var nemt og gratis for os at prøve. Jeg 
tænkte selvfølgelig også i, at det ville 
give os muligheden for at få en kyndig 
vurdering af, hvad det var for en kat, vi 
havde købt. 

Som sagt så gjort, og da katten blev 4 
mdr., stod vi klar ved første udstilling. 
Hold da op en oplevelse! Jeg stod foran 
dommeren og modtog ros på ros på ros. 
Ok, nu var det jo ikke mig, men katten, 
der fik ros, men det føltes næsten lige så 
godt. Klimaks var, da dommeren kys-
sede min kat – det var så stort! (Det er 
senere gået op for mig, at det er noget, 
dommere ofte gør, men den dag var det 
virkelig noget).

Da vi tog hjem derfra, var jeg helt klar 
over, at det ikke blev den sidste udstil-
ling. Men nu havde vi jo fået snakket 
lidt rundt, og det var blevet klart for 
os, at man faktisk har andre valg end 
fritløbende vs. indekat. Det viste sig 
nemlig, at de fleste udstillere enten havde 
indekat eller indhegnet have/løbegård. 
Vi begyndte nu at overveje, om vi 
skulle hegne haven ind. Det skal siges, 
at vores have har mange lave mure og 
andre komplikationer, så det var ikke så 
nemt endda. Beslutningen blev endeligt 
taget, da min mand udtrykte det sådan 
her: ’ Hvis du køber burgardiner, skal 
haven indhegnes! ’ Så var der ligesom 
ikke mere at snakke om, og vi har nu 
lokalområdets mest omtalte fort.

DK Toonscat's Halo og DK Toonscat's Mars i 
armene på Charlotte.

Foto: Charlotte Hallenberg
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Men, men, men. Nu havde vi jo frataget 
vores kat muligheden for at socialisere 
(eller slås, om man vil) med andre katte, 
og det kan godt være, at katte ikke er 
flokdyr, men jeg var ikke et øjeblik i tvivl 
om, at vores kat var social og behøvede 
andet selskab end vores. Så nu var vi 
(synes jeg) forpligtede til at skaffe noget 
selskab til ham. 

Vi har derfor nu to dejlige norske 
skovkatte, som vi alle er helt vilde med, 
og som trives vældig godt sammen. Den 
sidste har vi endnu ikke udstillet, men 
det kommer. Jeg er nemlig blevet tem-
melig bidt af det, og jeg er altid i super 

godt humør, når vi tager hjem efter en 
udstilling. Derudover føler jeg også, at 
udstillingerne er med til at knytte tættere 
bånd mellem mig og min kat.
Så sådan kan det gå, - den gratis huskat-
tekilling blev til en meget dyrere racekat, 
med burgardiner, indhegnet have, og 
endnu en racekat. 

Nu er vores problem så bare:
Hvordan får man plads til to voksne, to 
børn og to katte i en Sedan? 
Vi skal ikke have nogen ny bil - Det skal 
vi altså ikke…..

- af Charlotte Hallenberg

DK Toonscat's Mars. Foto: Charlotte Hallenberg
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Pil Refstrup har endnu engang sagt ja til at komme og gøre os alle sammen lidt 
klogere på genetikken. 

Onsdag den 15. oktober kl. 19:00 - 22:00
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8

2500 Valby

For at deltage på kurset er det et krav, at du har deltaget på første del af kurset 
tidligere på året eller har en vis kendskab til genetik. 
Du skal medbringe kopier af en eller flere stamtavler, blankt papir og noget at 
skrive med. 

Du kan enten tilmelde dig via vores hjemmeside www.norskskovkat.dk eller ved 
at sende en mail til helene@norskskovkat.dk eller anne@norskskovkat.dk 
Vi gør opmærksom på, at der er begrænsede pladser. 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. oktober. 
Vi glæder os til at se jer til en spændende og lærerig aften. 

Mvh.
Bestyrelsen

Genetik for begyndere - del 2

Har din killing taget den lange rejse til eller fra  
Danmark eller har din smukke skovkat taget en ny titel 

på den seneste udstilling?

Så send os et billede, samt relevante oplysninger til 
redaktor@norskskovkat.dk

For at komme i næste blad skal det senest være 
os i hænde den 1. november 2014 ☺
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Nye medlemmer via opdrætter

Siden den 1. januar 2012 har det været muligt for 
opdrættere i Norsk Skovkattering, at melde deres kill-
ingekøbere ind i klubben for den formidable pris af KUN 
100 kr. for det første medlemsår. Tilbuddet er ligeledes 
gældende for "gamle" killingekøbere.

Lige nu gælder tilbuddet til og med 2015.

Find blanketten under dit login på www.norskskovkat.dk 
Min profil > Filer til download > Blanketter > Hvervning 
af nye medlemmer via opdrætter > Download filen nu
Udfyld blanketten og send den til 

Christina Kyed 
Hvedevænget 3
4173 Fjenneslev

Betalingen skal ske til reg. nr. 4955, konto nr. 6961835. 
Når betalingen er registeret hos kassereren fremsendes 
velkomstbrev og Huldrekatten til det nye medlem.

*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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Som de fleste andre, så har vi ofte oplev-
et, at kattene er ’stødt ind i’ en bi eller 
hveps og som resultat deraf; en hævet 
og øm pote – som dog hurtigt er gået i 
sig selv igen Og netop af samme grund 
har vi aldrig været særlig hysteriske, når 
kattene var i haven. Bier og hvepse, der 
er kommet ind i huset, har vi dog slået 
ihjel, vi synes, at der inde i huset trods 
alt er for stor fangstprocent for kattene, 
der er jo ingen grund til, at de skal have 
ondt, hvis vi kan undgå det. Men vi ved 
også, at det er håbløst at fjerne alle bier 
og hvepse fra haven. Bacardi er blevet 
stukket mange gange, og resultatet har 
hver gang været en øm pote og så var 
det det.

Men en eftermiddag sent på sommeren 
hørte vi Bacardi ’gav sig’ i haven og kom 
hurtigt styrtende ind i huset.
Vi tjekkede ham selvfølgelig igennem 
for skader, men kunne ikke se noget – 
vi var godt klar over, at det kunne være 
et stik, så holdt vi øje med ham. Der 
gik ikke mere end et par minutter, så 
begyndte han at opføre sig mærkeligt,  
han var ’rundt på gulvet’ og det virkede 
som om, at han forsøgte at flygte fra et 
eller andet. Vi undersøgte ham igen, men 
vi kunne stadig ikke finde nogle steder, 
han var øm. Vi var lidt urolige for ham, 
men han er tosset og kan finde på de 
mærkeligste ting, så vi tænkte, at han 
nok bare var tosset!

Der gik yderligere et par minutter, og han 

begyndte at savle og klø sig meget ved 
munden – inden vi nåede at reagere, be-
gyndte han også at kaste helt vildt op. Vi 
kunne nu se, at han hævede i den ene side 
af munden. Jeg fløj selvfølgelig til tele-
fonen og fik fat i dyrlægen, som sagde 
at vi skulle komme med det samme. I 
det samme jeg havde lagt telefonrøret, 
begyndte Bacardi at krampe og have 
vejrtrækningsproblemer. Peter var løbet 
ud til bilen og jeg skyndte mig – så godt 
man nu synes, man kan skynde sig med 
en kat, der har det så dårligt, at putte 
Bacardi i en transportkasse og komme 
ud i bilen. Vi havde kun 5-7 minutter til 
dyrlægen, men alligevel synes jeg tiden 
var uendelig lang. 

Da vi kom frem, var der tydeligvis meget 
travlt på klinikken og der var rigtig 
mange mennesker i venteværelset. Jeg 
meldte selvfølgelig vores ankomst og 
troede, at dyrlægen ville komme med 
det samme. Set i bakspejlet så havde 
symptomerne, da jeg ringede, ikke været 
meget alvorlige, og de havde meget 
travlt – også med andre akutte tilfælde 
kunne jeg se, men i situationen synes jeg 
der gik flere timer, før dyrlægen kom. 

Pludselig begyndte Bacardi at brække 
sig meget igen, og få sekunder efter 
holdt han op med at trække vejret og 
’faldt sammen’ – jeg husker det ikke 
selv, men Peter har fortalt, at jeg råbte ud 
i rummet, at NU skulle der bare komme 
en dyrlæge!

Bacardi og bien
Sakset fra Huldrekatten 1, 2008
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Det gjorde der så også. Bacardi kom 
hurtigt ind, fik noget antihistamin intra-
venøst og i løbet af nogle få minutter var 
han igen ’klar’ – så meget som man nu 
kan forvente af en kat, som få øjeblikke 
inden ikke trak vejret. 

Nu kunne vi selv trække vejret og snak-
ke, om hvad der var sket og hvorfor 
Han blev undersøgt, og dyrlægen kunne 
ligesom os se, at han var meget hævet 
ved læben, savlede og ville gerne klø sig 
der hele tiden. Han mente, at Bacardi var 
blevet stukket af en bi eller hveps – og 
han havde reageret så kraftigt og gik i 
chok, fordi han enten var blevet stukket 
direkte i en blodåre og ’giften’ derfor var 
gået direkte i blodet, eller fordi hvepsen/
bien havde noget på brodden, som han 
var meget overfølsom overfor.

Han fik nogle flere injektioner, blandt 
andet med antibiotika, for at forebygge 
betændelse og nogle andre ting, som jeg 
desværre ikke længere husker. Vi tog – 
lettede, men stadig ret rystede - hjem. 
Bacardi – fjollet som han er, rendte 
direkte ind og hoppede op på køkken-
bordet, han var tørstig og skulle da have 
vand af hanen, som han plejer!

Efter få timer var han fuldstændig sig 
selv, og hævelsen fortog sig i løbet af et 
par dage. Hvad angår ’at være hysteriske 
omkring bier’, så var vi i lang tid efter 
meget hysteriske og rendte efter ham, 
hver gang han var i haven, men lidt efter 
lidt fortog vores hysteri sig, og Bacardi 

er siden hen blevet stukket utallige gange 
uden reaktioner, heldigvis! Dog har vi 
i dag altid antihistamin i huset – better 
safe than sorry!

-af Annemette E. Hansen, Felis Optatus

Har du eller din kat 
oplevet noget som du 
gerne vil dele med os 
andre?
Så send endelig en email 
med dit bidrag til 

redaktor@norskskovkat.dk
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World Show 2014
FIFe World Show 2014 bliver afholdt den 25.-26. oktober 
i Prag, Tjekkiet. 
Norsk Skovkattering ønsker alle medlemmer som tager 
turen derned en rigtig god tur. Vi håber, at det bliver 
en fantastisk oplevelse med masser af dejlige katte og 
socialt samvær.
Redaktøren kunne rigtig godt tænke sig billeder og også 
gerne artikler/reportager fra Prag, hvis nogle skulle være 
friske på at dele ud af deres oplevelser dernede.
Ønsker man mere info om selve verdensudstillingen,  
herunder info om kvalifikation, tilmelding mm., så kan 
man kigge forbi 

www.worldcatshow2014.cz Verdensudstillingen 
i Aalborg sidste år.
Foto: Virginie Jost
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Medlemsmøde Pelspleje

Medlemsmødet afholdes

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 19:00 - 22:00
Pitstop for Pets

Ægirsvej 8
3400 Hillerød

Pelspleje og hvad der dertil hører. 
Pitstop for Pets åbner denne aften deres døre og vil fortælle os alt hvad 
de ved om korrekt pelspleje af vores skovkatte. Både i daglig praksis 
men også i forbindelse med en udstilling. 

Det vil være muligt at købe de fremviste produkter efter foredraget. 

Ved ønske om samkørsel eller afhentning på Hillerød St. 
kontakt: anne@norskskovkat.dk
Tilmeld dig inde på vores hjemmeside: www.norskskovkat.dk

Støt HCM forskning

Når du køber en vognmønt med Norsk Skovkattering's Logo, 
er du med til at støtte HCM forskning. Norsk Skovkattering 
donerer 5,- kr. pr. solgt vognmønt til Winn Feline Foundation, 
pengene går ubeskåret til HCM forskning.

Mønterne koster 20 kr. pr. stk. som indbetales sammen med 
20 kr. i fragt til reg. nr. 4955, konto nr. 6961835. Når pengene 
er registreret, sender vi dine vognmønter.

Mønterne kan bestilles via email: anne@norskskovkat.dk
Skriv "Vognmønt" i emnet, og husk at oplyse dit navn og din adresse.

Lad os alle støtte en god sag for at komme HCM til livs!
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Søndag den 8. februar 2015 
i

Sorø Hallen
Ringstedvej 20

4180 Sorø

I samarbejde med Racekatten har Norsk Skovkattering Danmark fornøjelsen af, at 
invitere til international udstilling, kun for Norske skovkatte.

Kom og vær med til en hyggelig dag, hvor vi ud over at konkurrere om certifikater, 
BIV, NOM og BIS også kan dyste i fun-klasser om bl.a. bedste pels, bedste NFO-
look, bedste hale mm. Det er gratis at deltage i fun-klasserne. Mere information 
kommer på dagen.

Tema: Valentine

Inviterede dommere der har sagt ja (ret til ændringer forbeholdes):
DK Anne Køhn II
DK Bette Lind II
FI Kristina Rautio II
DK Minna Krogh II
SE Aliosha Romero II
NO Anne Veland II

 
Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren.

Tilmelding
Tilmelding åbner den 1. november 2014, online på: www.norskskovkat.dk – 
eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til: Annie Dahl, Brønderslev Allé 52, 
2770 Kastrup.

Sidste til- og afmeldingsfrist er den 31. december 2014, eller når halkapacitet er nået. 

NB! Der vil være begrænset antal pladser.

Tilmelding er først gældende når betaling er registreret.

30 års Jubilæums udstilling
Norsk Skovkattering indbyder til Internationalt NFO Show
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 Udstillingspriser
Pr. kat 250 kr.
Kuld 300 kr.
Veteran- og pensionistklasse, ekstra +75 kr.
Avls- og opdrætsklasser 75 kr.
Farvebedømmelse (bestilt ved tilmelding) +100 kr.
Farvebedømmelse (på udstillingen) +150 kr.
Kat uden for bedømmelse 120 kr.
Kat alene i dobbeltbur 320 kr.

Betaling
Udstillingsgebyret betales samtidig med tilmelding på:
Reg. nr. 4955, konto nr. 6961835.
Husk at medbringe kopi af kvittering for betaling på udstillingen. 
Norsk Skovkattering tilbyder kun kat alene i dobbeltbur, såfremt halkapaciteten 
ikke nåes.

Åbningstider
Udstillingen er åben for publikum kl. 10:00 – 17:00. Ingen katte må forlade 
udstillingen før kl. 18:00

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 07:00 - 09:00. Alle katte skal være i bur senest kl. 09:30. 
Seneste vaccination iflg. Felis Danicas regler er den 25. januar 2015 - dette gælder 
også revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af dyrlægen fastsatte dato og 
skal dokumenteres med pas, sundhedsbog eller lignende.

Stewarder
Er meget velkomne og bedes kontakte: Chefsteward Dan Kjær Kristensen på mail: 
steward@norskskovkat.dk. 
Meld dig inden udstillingen og du går forrest ind i køen ved in-check.

Præmier
Modtages med stor tak – venligst kontakt Annette Kjelstrup Hansen på e-mail: 
annettek@norskskovkat.dk

Annoncer til kataloget
Materialer sendes senest d. 15. januar 2015 til Michael Robdrup på e-mail: 
webmaster@norskskovkat.dk. Format A5 – kun trykklart materiale i PDF-format .

Standplads på udstillingen
Kan reserveres hos Michael Robdrup på e-mail: webmaster@norskskovkat.dk
Husk at angive antal meter.

~ Vi glæder os til at se dig ~
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Symptomer, årsag, smitteve-
je samt behandling og om, 
hvordan du bedst beskytter din 
kat.

Hvad er kattesyge? 
Kattesyge skyldes en virusinfektion 
karakteriseret ved tarmbetændelse og 
nedsat immunforsvar. Det er en sygdom 
med høj dødelighed.

Symptomer på kattesyge:
Typiske symptomer på kattesyge er 
diarré evt. blodig, nedsat appetit, feber 
og opkast. Katten vil også virke ned-
stemt. Udover de tarmrelaterede symp-
tomer vil katten også have et lavt antal 
hvide blodlegemer, hvilket svækker 
kattens immunforsvar, og den vil derfor 
være mere udsat for andre infektioner. 
Da katten mister meget væske, fordi den 
har diarré og samtidig, pga. dens tilstand, 
ofte ikke får drukket tilstrækkeligt vand, 
bliver den dehydreret.

Forløbet kan dog variere mellem katte, 
og mens der hos nogle ses et meget 
kortvarigt forløb med pludselig død, kan 
andre vise mildere symptomer. Døde-
ligheden er høj, og sygdommen rammer 
de unge dyr hårdest. 

Inficeres en drægtig hunkat, påvirker 
det også dens killinger. Sker infektionen 
tidligt i drægtigheden, vil fostrene dø, 
mens infektion senere i drægtigheden 
giver nedsat udvikling af lillehjernen 
hos killingerne. Dette kommer til udtryk 

ved fx dårlig koordinationsevne. Disse 
killinger vil aldrig få lillehjernen ud-
viklet normalt, men killinger, som kun 
er påvirket i mindre grad, kan lære at 
kompensere.

Hvad er årsagen til kattesyge?
Kattesyge forårsages af et virus (parvo-
virus). Virus udskilles med afføringen, 
og kattesyge er meget smitsomt! Virus-
set kan overleve længe i omgivelserne 
og udgør derfor en smittefare i lang tid. 
Der kan gå op til 14 dage, fra katten 
inficeres, til symptomer ses, men katten 
kan godt udskille virus inden og derved 
smitte andre katte, inden sygdomen 
diagnosticeres.

Behandling:
Der findes ikke nogen specifik behan-
dling mod kattesyge. Behandlingen vil 
derfor primært være støttende terapi 
med genoprettelse af væske- og elek-
trolytbalance. Desuden vil man forsøge 
at forebygge evt. tilstødende bakterielle 
infektioner. 

Vaccination:
Infektion med kattesyge kan effektivt 
forebygges gennem vaccination. Første 
gang katten vaccineres, skal den have 
en basisvaccination bestående af 2 vac-
ciner med ca. 3 ugers mellemrum. Denne 
kan tidligst gives fra 8-ugers alderen. 
Herefter er det nok at vaccinere mod 
kattesyge hvert 3. år, mens vaccine mod 
f.eks. katteinfluenza bør gentages årligt. 

Kattesyge
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Diagnostik:
Diagnosen stilles på baggrund af kattens 
sygehistorie herunder vaccinationsstatus 
og symptomerne. Det er muligt at under-
søge afføringen for virus, men udskil-
lelsen er ofte kortvarig, og en negativ 
prøve er derfor ikke nødvendigvis ens-

betydende med en rask kat. Efter aktiv 
infektion ses forhøjet antistofniveau. 
Desuden kan diagnosen stilles ved ob-
duktion.

- af Tine Bondo - Husum Dyreklinik

Sommerkonkurrencen

En kombination af tekniske problemer og deraf manglende indsendelser af billeder 
har gjort, at jeg har været nødt til at udsætte vores konkurrence om 10 kg. Pure 
Kat fra Kingsmoor. Hold derfor øje med næste nummer af  Huldrekatten, hvor der 
vil stå meget mere om den nye konkurrence som bliver afholdt i forbindelse med 
vores NFO Special Show i Sorø i februar 2015. Jeg beklager meget og håber på 
Jeres forståelse.

Mvh. Redaktøren

DK Vorbeck's Chilaca og DK Vorbeck's Coronado. Foto: DK Vorbeck
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Papaya var min favoritkilling, da kuldet 
var små. Jeg havde svært ved at skille 
mig af med hende, fordi hendes tem-
perament var så fantastisk. Hun var så 
sjov og glad, og så var hun utrolig åben 
og tillidsfuld over for alle, der kom på 
besøg. 

Normalt kan man ikke beholde alle de 
killinger, man vil, når man opdrætter 
katte, for det vil hurtigt blive alt for 
uoverskueligt at have de mange katte, 
men Papaya blev ved mig i 2 år, fordi 
hun var, som hun var, og fordi mit hjerte 
slet ikke kunne skille sig af med hende.

Skæbnen og en skilsmisse ville, at jeg 
desværre var nødt til at finde et nyt hjem 
til hende. Jeg ledte længe efter det, der 
skulle være hendes nye og helt rigtige 
hjem. En af mine veninder kendte en 

Papaya
kvinde, som hun kunne garantere 100% 
for. Jeg mødte denne kvinde, og hun var 
sød og virkede ærlig og reel.

Vi lavede en aftale (og underskrev kon-
trakt) på, at hun ville få Papaya steri-
liseret. Alt var i den skønneste orden. 
Jeg hørte i starten lidt fra kvinden om, 
at alt gik så fint, og at Papaya var faldet 
godt til, så mit hjerte blødte ikke helt 
så meget.

6 år efter Papaya flyttede, fik jeg en 
opringning fra Dyrenes Beskyttelse. De 
havde fundet min kat, og jeg undrede 
mig utroligt meget, for jeg manglede 
ingen katte. Jeg fik chipnummeret og 
fandt frem til kontrakten på Papaya. Jeg 
fortalte, at jeg nok lige ville kontakte 
ejeren for at sige, at hun var hos dem.

Filter på Papaya. Foto: Annette Hermansen
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Nummeret eksisterede ikke længere. Jeg 
var lidt forbavset, men prøvede at finde 
frem til hende via Facebook. 
Der kunne jeg til min store skræk se, 
at hun var flyttet til Færøerne uden at 
have taget Papaya med og uden at have 
kontaktet mig (som stod i kontrakten), så 
jeg altid vidste, hvor Papaya var henne. 

Jeg hentede Papaya ved Dyrenes Beskyt-
telse, og jeg kunne med det samme se, at 
hun var ufatteligt underernæret. Hendes 
pels var en stor knude, og hun var i en 
frygtelig tilstand. De fortalte mig, at 
Papaya havde gået i en baggård gennem 
utrolig lang tid. Jeg var knust over min 
lille pige så så skrækkelig ud. 

Jeg tog hende med hjem og begyndte 
at klippe alle knuder af pelsen. Det tog 

næsten 3 timer at få hendes pels fri for 
knuder. Den stakkels kat var knudret 
sammen fra skulder til lår på hver side. 
Knuderne var i hvert fald 25-30 cm lange 
og 3 cm tykke. Det var skrækkeligt. 

Samtidig var hun noget så sulten, som 
jeg aldrig har set ved en kat før. Hun ÅD 
2 breve vådfoder i løbet af de 3 timer.

Til min største skræk så jeg, jo mere pels 
jeg fik klippet af hende, at hun var med 
killinger. Kvinden, der havde skrevet un-
der på, at hun ville få Papaya steriliseret, 
havde ikke overholdt det.

Papaya, 8 år gammel, underernæret, 
sammenfiltret og også gravid. Det var så 
sørgeligt at se hende. Jeg kunne græde 
(hvilket jeg også gjorde) over den mis-

Papaya og hendes killinger. Foto: Annette Hermansen
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handling, hun har været igennem.

Jeg gav hende alt muligt godt mad, så 
hun kunne få lidt næring igen. 
Killingefoder, foder til drægtige og foder 
til større killinger, der er i voksealderen. 
Hun fik ekstra kalk, så hun ikke skulle 
risikere at gå i kalkchok. Jeg nussede 
hende, plejede hende og gav hende om-
sorg, noget hun har manglet stort.

Papaya kunne kende mig, er jeg sikker 
på. Hun var åben og kærlig og næsten 
den samme pige, som flyttede fra mig 
6 år tidligere. Hun var totalt tillidsfuld 
overfor mig.

10 dage efter hun kom hjem til mig, 
fødte hun med meget stort besvær 4 
smukke killinger. Lækre og velnærede 

killinger, og Papaya var en helt igennem 
fantastisk mor. 

Mange siger, det må være skæbnen, at 
hun skulle hjem til mig igen for at få sine 
killinger. Jeg ved i hvert fald, at disse 
smukke killinger alle skal være fiks og 
færdige, inden de flytter hjemmefra. 

Aldrig mere tør jeg sælge en kat, uden 
den er kastreret, vaccineret, chipmærket 
og registreret i Katteregisteret. Det kan 
mit hjerte slet ikke holde til.

- af Annette Hermansen, DK Missies

Papayas killinger som trods oddsene er blevet 
store og stærke. Foto: Annette Hermansen
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Julebanko

Så er det tid til at sætte kryds i kalenderen til vores årlige Julebanko! Vi 
åbner endnu engang dørene op til en varm, hyggelig og sjov aften med 
chance for at vinde skønne præmier. 

Torsdag d. 20. november kl. 17:00 - 22:00
Greve Borgerhus

Pejsestuen
Greveager 9
2670 Greve

Vi sørger for plader, præmier, en kop dampende varm glögg, en lille glad 
kop kaffe og en lækker lun æbleskive, det eneste I selv skal medbringe er 
det gode humør og brikker til pladerne. Skulle man ligge inde med en særlig 
pose held er man naturligvis også velkommen til at medbringe denne!

 
Af hensyn til indkøb skal man huske at tilmelde sig arrangementet. Dette 
gøres enten via vores hjemmeside www.norskskovkat.dk eller ved at sende 
en mail til enten helene@norskskovkat.dk eller anne@norskskovkat.dk

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 13. november. 

Vi glæder os til en sædvanligvis hyggelig og sjov aften. 

Mvh.
Bestyrelsen
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Sommerfesten
Sommerfesten blev i år afholdt i Ballerup på Sjælland. I var jo alle 
inviterede og vi var rigtig glade for at se både gamle og nye ansigter 
møde op og være med til at gøre denne dag speciel. Her er et lille 
uddrag af billeder fra dagen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle som deltog og vi 
glæder os til næste gang vi ses, forhåbentlig til NSR's Julebanko den 
20. november 2014 i Greve (Læs mere på side 33). 

Mvh. Bestyrelsen
Michael og Pia havde i dagens 
anledning medbragt Weberen og 
tryllede som altid fantastisk mad 
frem til alle de sultne munde

Lækker mad i lange baner. Her 
demonstrerer Sjællænderne 
hvordan man gør klar til at kaste 
sig over maden - på Sjællandsk 
manér over for de høflige Jyder.
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Der var masser af lækker mad. Al tilbehøret var 
medbragt af de enkelte gæster, og vi nød både kar-
toffelsalat, flødekartofler, et væld af lækre salater, 
velstegt kalv, masser af pølser og hjemmebagt brød.  
 
Kagebordet tidligere på dagen nåede vi ikke at 
tage billeder af, da det gik meget hurtigt med at 
sætte lækkerierne til livs.

Der blev spillet Kongespil imens vejret var godt.

Snakken gik højt og stemningen var fantastisk
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Tips og Tricks

Skovkatte elsker at sidde højt og skue ud over hele vores og naboens haver. Lige 
pludselig kom tanken, at sætte tre træstammer tæt sammen men i tre forskellige 
højder.
Stammerne er gravet godt ned i jorden (min. 90 cm) og sat tæt sammen, så der 
ikke kan komme en fod eller et ben i klemme. På øverste etage har vi monteret en 
plade, så man bedre kan flyde ud og nyde udsigten. Højden bestemmer længden 
på stammerne. Vores stammer er fra et akacietræ, meget lige og med en god ru 
bark som flittigt bruges til at hvæsse kløer i. Træet væltede i vinterstormen og er 
derfor frisk træ, så stammerne har sat fine nye skud med blade flere steder. Vi har 
klippet de skud som var i vejen for brugen af stammerne, men ellers får skuddene 
lov til at blive siddende. Vi regner dog ikke med at træet forsat vil sætte skud i de 
efterfølgende år.
Et meget enkelt, dekorativ klatre tårn i haven som missebørnene elsker.

-af Vibeke Telkamp

Klatretårn

Foto: Vibeke Telkamp
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Tips og Tricks
Foderkasse

Når man f. eks. har killinger i huset som spiser killingefoder og samtidig har en 
eller flere kastrater som bestemt ikke har behov for adgang til killingefoder, så kan 
det være lidt af en opgave, at afholde kastraterne fra killingefoderet. Et godt trick 
kan være en foderkasse. 

Kassen er en gennemsigtig plastickasse i passende størrelse med låg på. I den ene 
ende skærer/borer man et hul killingerne kan gå igennem. Hullet skal selvfølgelig 
være i en størrelse, så killingerne uhindret kan komme igennem, men helst ikke 
meget større, da idéen jo er, at holde killingefoderet uden for de voksnes rækk-
evidde. Husk at lave lufthuller i foderkassen, så der stadig kan komme luft ind/ud 
hvis nu en af de voksne en dag alligevel skulle blive for fristet af foderet og prøve 
at klemme sig ind igennem hullet.

-af Pia Børgesen

Chaplin er ikke ubetinget 
glad for idéen med en 
foderkasse - nu kan han jo 
ikke snacke killingefoder 
mere. Foto: Pia Børgesen

Neko kan snildt komme ind 
og ud af hullet i kassen. 
Foto: Pia Børgesen
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"Killinge-sjov"

"Hej smukke!"

Yoko Omahkatayo*PL, Foto: Anna Lipecka
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Import
S*Myselisia's Celtic
NFO d 03 22
Ejer: Jane & Flemming 
Vorbeck
Opdrætter: 
Cecilia & Thomas 
Gylling

Titeltagere
Grand International Champion
Fagan's Elg-Ko
Ejer: Elaine Derry



40

International Champion
DK Toonscat's Jumanji
Ejer: Pia & Michael Robdrup

International Champion
Seecom's Honour
Ejer: Fry Anine Ellgaard

Titeltagere
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Titeltagere

International Champion
DK Robdrup's Cikorie
Ejer: Pia & Michael Robdrup

Champion
Fagan's Potbelly
Ejer: Elaine Derry
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Titeltagere
Champion
S*Viento's Rocky Road 
Ejer: Jane & Flemming 
Vorbeck

Grand International 
Premier
DK Smedegaard's Klods 
Hans
Ejer: Pernille Dahls-
gaard Larsen



43

Titeltagere
International Premier 
S*Fridalas Qalla 
Ejer: Helene Carstensen

International Premier 
DK Thomanis Sheldon Lee Cooper 
Ejer: Helene Carstensen
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Titeltagere
Premier 
Fagan´s Lady Beetle 
Ejer : Anders Daniel Møller

Premier
Fagan´s T.J. Maxx 
Ejer: Anders Daniel Møller
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Titeltagere
Premier 
DK Vorbeck's Azurite 
Ejer: Jane & Flemming Vorbeck

Premier 
DK Robdrup's Sebastian Vettel 
Ejer: Annette Søndergaard



Kontingent m.m.:
Hovedmedlem    200,-
Familiemedlem      35,-
Hankatteliste    120,-
Killingeliste    125,-
Opdrætterliste      50,-
Killinge- og
opdrætterliste    155,-

Annoncepriser 2014:
Sort/hvid annonce:
Pr. 4 blade 2.500,-
Farve: 
Pr. 4 blade 6.500,-

Deadline for næste blad: 
01.11.2014

Forsidebillede:
Twikke's Fergus

Tryk: Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk

Ansvarshavende redaktør:
Annette Søndergaard
Parkvej 29
4490 Jerslev Sj.
Tlf. 2298 0033
redaktor@norskskovkat.dk

Redaktionsudvalg og kor-
rektur:
Pernille D. Larsen
Pia Robdrup

Engelsk oversættelse:
Birgit Hartoft

Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på  
internettet. Send billede og information 
til Christina Kyed.

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

Killingeliste
Tilmelding af nye killinger til Christina 
Kyed. Den trykte liste opdateres én 
gang om måneden, og tilmelding skal 
ske senest den 25. i måneden. Killinge-
listen på internettet opdateres løbende.  
Killingerne slet tes automatisk efter en 
måned, medmindre der sker fornyet til-
melding. Hvis du ønsker lister tilsendt, 
kontakt da Christina Kyed. 

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Betina Kjær Kristensen.

Medlemskontakt
Har du spørgsmål, der  ikke hører ind 
andre steder, så kontakt Pia Børgesen.

Medlemsmøder
Kontakt Anne Hyttel Nielsen. Tilmel-
ding er obligatorisk, medmindre andet er  
angivet. Emneforslag er meget vel-
komne.

Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger 
i infostanden. Kontakt Christina Kyed.

Stof til bladet
Historier, billeder, import/eksport/titler 
m.m. modtages meget gerne og sendes 
til redaktor@norskskovkat.dk.

For adresser, telefonnumre og 
e-mail: Se modstående side og 
nedenfor.

Hvem skal jeg spørge - i norsk skovkattering
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Er du opdrætter kan du få stor glæde af Royal Canins opdrætterordning - ring på tlf. 8915 3535.

Royal Canin - styrker kattens karakter

Skræddersyet til 
den Norske Skovkat

Din norske skovkat går aldrig ubemærket hen. Den er stor, med en solid knoglestruktur, og har en 
naturlig tendens til at tage på i vægt på trods af at den er aktiv af natur. Den har en enestående 
dobbelt pels, der kræver pleje og et følsomt fordøjelsessystem som skal tages hensyn til. 
Derfor har Royal Canin udviklet dedikeret ernæring designet til den norske skovkat.

Til den voksne Norwegian Forest Cat
Norsk skovkat har en tyk pels med en vandskyende overpels og en ulden 

underpels. NORWEGIAN FOREST CAT støtter hudens barriere funktioner 
med Omega-3 fedtsyrer og boragoolie. Bevarer idealvægten hvilket 

også reducerer belastningen af knogler og led. En kombination af 
specielle fibre reducerer hårbolle dannelsen og øger den 

naturlige udskillelse af hår. Støtter sunde urinveje.

Un
ikk

e foderpiller


